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ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 28/19 ΑΓΝΠΡΝ 2020 ΡΑΘΡΗΘΖΠ
ζπλεδξίαζεο ηεο ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ 179/2020.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19ε Απγνύζηνπ 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6414/14.08.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο Αληηπξόεδξνο, β] Σηάρνο Αλδξέαο, γ]
Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο : α) Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο – Γήκαξρνο, β]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μαζνύξε Αηθαηεξίλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 1ν : Ξεξί θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε
ζηάζκεπζε νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ.
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, « Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ
όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηε
Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ », εμέζεζε ηα παξαθάησ:
Σύκθσλα κε ηελ αξηζ. 86/2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ΑΓΑ: Τ9ΣΕΥ9Ξ-2ΜΑ,
απνθαζίζζεθε ε κίζζσζε ηδησηηθνύ ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηε Θνηλόηεηα
Βξαραηίνπ.
Θα πξέπεη δε κε απόθαζή καο λα θαζνξίζνπκε ηνπο όξνπο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1 ηνπ ΞΓ 270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010.
Πξνηείλεη δε ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ, γηα ηηο αλάγθεο ζηάζκεπζεο
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, κε θαλεξή κεηνδνηηθή δεκνπξαζία θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Λ. 3463/2006 θαζώο θαη ηνπ Ξ.Γ. 270/81 .
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ηνλ Αληηπξόεδξν, έιαβε ππόςε:
1]
2]
3]
4]
5]

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 270/81
ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010
ην άξζξν 194 ηνπ Ν.3463/2006
ηελ αξηζ.86/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηελ ζρεηηθή πίζησζε πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ Θ.Α. 10.6231.03 γηα Μίζζσκα ρώξνπ
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζηε Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ
κεηά από ζπδήηεζε,
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ

ΝΚΝΦΥΛΑ
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Α.- Θαζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δεκνπξαζίαο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηάζκεπζε ηνπ Γήκνπ ζηε
Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ, όπσο παξαθάησ :

Άξζξν 1

Ξεξηγξαθή ηνπ κηζζίνπ

Τν κίζζην πξέπεη:
- λα βξίζθεηαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ Βξαραηίνπ θαη λα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 1.500
η.κ. .
Αλ δελ βξεζεί αθίλεην κε ηελ παξαπάλσ έθηαζε, ζα γίλνπλ δεθηά πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αθίλεηα
κηθξόηεξνπ εκβαδνύ, ηα νπνία ζα έρνπλ εληαίν εκβαδόλ πεξίπνπ 1.500 η.κ. .
- Θα πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκν από νρήκαηα θαη ε κνξθνινγία ηνπ λα ην θαζηζηά θαηάιιειν
γηα ππαίζξην ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ.
- Να είλαη ειεύζεξν θηηζκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππθλώλ δέληξσλ.
Άξζξν 2 Ρξόπνο Γηελέξγεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία είλαη κεηνδνηηθή, θαλεξά θαη πξνθνξηθή θαη δηεμάγεηαη ζε δύν θάζεηο σο
εμήο:
Α. Γηαθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Ο Γήκαξρνο δεκνζηεύεη ιεπηνκεξή δηαθήξπμε, θαιώληαο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όπσο, εληόο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηεο δεκνζηεύζεσο εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ. Οη πξνζθνξέο
ελδηαθέξνληνο θαηαηίζεληαη ζην Γήκν θαη ζηε ζπλέρεηα ε αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία ηηο απνζηέιιεη
ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 270/81, ε νπνία κε επηηόπηα έξεπλα, θξίλεη πεξί ηεο
θαηαιιειόηεηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ θαη πεξί ηνπ αλ ηαύηα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηεο ιήςεσο ησλ
πξνζθνξώλ. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ ελόο αθηλήηνπ αηηηνινγνύληαη επαξθώο ζηελ έθζεζε. Ζ έθζεζε
αμηνιόγεζεο, καδί κε ηηο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληνο, απνζηέιινληαη ζην δήκν, ν νπνίνο ηελ θνηλνπνηεί
ζε θάζε έλαλ πνπ εθδήισζε ελδηαθέξνλ.
Β. Γηελέξγεηα δεκνπξαζίαο. Σηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο νξίδεη εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο
δεκνπξαζίαο, θαιώληαο κε απνδεηθηηθό, λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηήλ κόλν εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα
αθίλεηα θξίζεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξώηεο θάζεο. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο ζπληάζζεηαη πξαθηηθό ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθεηαη από ηνλ
κεηνδόηε θαη ηνλ εγγπεηή.
Άξζξν 3 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία-δηθαηνινγεηηθά
Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηελ δεκνπξαζία ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη:
1.- Υπεύζπλε Γήισζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ε νπνία ζα αλαθέξεη :
α) όηη ην αθίλεην είλαη απαιιαγκέλν από θάζε δνπιεία θαη δελ πθίζηαηαη θακία ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ
γηα ελδερόκελεο νθεηιέο απηνύ πξνο νηνλδήπνηε.
β) όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.
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γ) όηη ζα παξαηηεζεί ηνπ δηθαηώκαηνο ηδηόρξεζεο ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο κίζζσζεο ζ’ απηόλ.
2.- Δπίζεκν ηίηιν (αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ), θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο ηνπ ζην νηθείνπ
Υπνζεθνθπιαθείν.
3.- Δ9
4.- Πξόζθαηα (εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ 15λζεκέξνπ) πηζηνπνηεηηθά- βεβαηώζεηο από ην νηθείνπ
Υπνζ/θείν, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ εγγξαθεί θαηαζρέζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ζην
πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην.

Άξζξν 4 Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Άξζξν 5 Πύκβαζε
Ο ηειεπηαίνο κεηνδόηεο ππνρξενύηαη όπσο εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε, πνπ ελεξγείηαη κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηαθπξώζεσο ή εγθξίζεσο
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Γηαθνξεηηθά, ελεξγείηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ, ζε πεξίπησζε επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνπκέλε.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη θαηαξηίζηεθε
νξηζηηθά.
Άξζξν 6 Γηάξθεηα Κίζζσζεο
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα έηε, από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
κίζζσζεο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο επηπιένλ ηέζζεξα έηε, ζε πεξίπησζε πνπ απηό θξηζεί
αλαγθαίν από ην Γήκν.
Άξζξν 7 Ξξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ Κηζζώκαηνο
Τν κίζζσκα ζα θαηαηίζεηαη θάζε κήλα ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ δηθαηνύρνπ.
Άξζξν 8 πνρξεώζεηο κηζζσηή
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ απηνύ
δνπιεηέο, ηα όξηα απηνύ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο απηό απέλαληη ζε
θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.
Άξζξν 9 πνρξεώζεηο εθκηζζσηή
Ο εθκηζζσηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη ζην κίζζην ηηο αλαγθαίεο
αιιαγέο θαη λα επαλνξζώλεη ηηο από ζπλήζε ρξήζε θζνξέο, ζε νξηζκέλε πξνζεζκία από ηε ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ηεο Υπεξεζίαο.
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Άξζξν 10 Θξαηήζεηο
Τν κίζζσκα δελ ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο.

Άξζξν 11
Τν αλώηαην όξην πξνζθνξάο γηα ην κεληαίν κίζζσκα ζα νξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Π.Γ. 270/81 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 & 5 ηνπ ηδίνπ Π.Γ.
Άξζξν 12 Ιήμε κίζζσζεο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε ζηελ
νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο δελ νθείιεη θακία απνδεκίσζε
ζηνλ εθκηζζσηή γηα θζνξέο ηνπ αθηλήηνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ, ή ζε ηπραίν
γεγνλόο.
Άξζξν 13 Αλακίζζσζε – πεθκίζζσζε
Σησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απαγνξεύεηαη απνιύησο.

Άξζξν 14 Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο
Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα Γηαύγεηα, ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο θαη ζα
δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο
δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Θνηλόηεηαο
Βξαραηίνπ θαη ζην δεκνζηόηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ.
Άξζξν 15 Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ από ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη' απηήλ
κεηνδόηεο.
Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ όηαλ:
α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηελ
αξκόδηα Γηνηθεηηθή αξρή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο
β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο κεηνδόηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά,
ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο επίζεο όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε ηεο εγθξηηηθήο επί
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε
θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Σηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδόηε, σο ειάρηζηνλ
δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε
απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο
ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο
εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξζεθαλ.
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Ζ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ
πξνεγνύκελε δεκνπξαζία.
Άξζξν 16 Ξιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Τκήκα Αηξεηώλ Οξγάλσλ ζην Εεπγνιαηηό όιεο ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο-Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 23, Ρειέθσλν 2741-360526, FAX
2741052303.
Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ
ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο.
Β. Βάζεη ησλ παξαπάλσ όξσλ ζα θαηαξηηζηεί ε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί
από ηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηo ΠΓ 270/81.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 179/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.

ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.
1.- Πηάρνο Αλδξέαο
2.- Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο

ΡΟΥΓΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

3.- Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο

Αθξηβέο απόζπαζκα
Εεπγνιαηηό.O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ

